Kam pluje RIS?
Milí kolegové,

Blíží se již patnáctá konference Rybářské a Ichthyologické Sekce (RIS) České Společnosti Zoologické (
http://ichtyologie.agrobiologie.cz/ ). Dlouhá tradice „českých ichthyologických konferencí“ ukazuje,
že tato forma odborných kontaktů má v našem životě své místo a proto se právem těšíme na
zajímavé setkání. Jubilejní setkání je dobrou příležitostí se zamyslet nad dalším směřování naší malé
komunity. Jako členové výboru se často zamýšlíme nad tím, zda by RIS měla hrát v našem
profesionálním životě větší roli. Z tohoto hlediska nemáme důvody k velkému uspokojení. Většina
rybářů a ichtyologů stojí mimo naší organizovanou společnost a kromě občasné účasti na
konferencích se do práce RIS nijak nezapojuje. Rovněž naše mateřská společnost (ČZS) není příliš
aktivní a vynalézavá v iniciaci odborného života, spíše má problémy s vlastní fungováním. Rozhodně
RIS nijak nepodporuje.
V tomto kontextu nám vždy vytane na mysli Americká Rybářská Společnost (AFS), která je nejen
odborným společenstvím, ale i profesionální komorou, institucí diktující zásady oborné praxe a
v neposlední řadě i významnou politickou silou. Tento příklad podstatně masovější organizace
ukazuje, že aktivity profesionálního sdružení mohou být mnohem širší. Je pravda, že část aktivit AFS
zastávají na našem území další instituce jako je ČRS a Rybářské sdružení ČR, avšak i v tomto kontextu
stojí za úvahu zdali by se aktivity a společné problémy nedaly nějak propojit.
Každý spolkový život RIS nevyjímaje je hlavně o aktivitě členů. Z tohoto hlediska chceme apelovat na
rybáře a ichtyology, aby se zamysleli nad naší společnou misí a nad tím, zda by někdo další chtěl
přiložit ruku k dílu. Jsou na to potřeba chuť a čas. Členům stávajícího výboru RIS se nedostává hlavně
toho druhého. Cítíme, že by bylo velmi žádoucí obohatit naše hejnko novou krví, která by naši
ekologickou niku mohla rozšířit.
Kmenových členů Zoologické společnosti je mezi ichtyology notoricky málo a proto na „valnou
hromadu RIS“ 4. února 2016 od 18.00 zveme všechny rybomily. Pokusíme se zamyslet nad naším
dalším společným směřováním. Důležitou otázkou, kterou určitě nastolíme bude otázka naší
mateřské společnosti. Podpora ČZS a její celková aktivita je v poslední době skutečně tristní a to nás
vede k úvahám o odchodu z této společnosti. Možnost vytvoření nové zcela samostatné organizace je
administrativně velmi náročná a rozhodně není v silách stávajícího výboru ji provést. Na rozdíl od
pasivního přístupu ČZS společnosti nám dlouhodobě velmi vstřícný přístup indikuje Česká
Limnologická Společnost ČLS (http://www.limnospol.cz/cz/menu/3-0-0/aktuality ). Předseda ČLS doc.
Martin Rulík se s velkou pravděpodobností zúčastní našeho setkání a seznámí nás s možností
přechodu do této podstatně životaschonější organizace. Pokud se rozhodneme RIS někam posunout,
měli by k tomu přispět nejen organizovaní členové RIS ČSZ, nýbrž všichni, komu není život naší
odborné platformy lhostejný. Proto Vás zveme k otevřené diskuzi jak by naše společenství mohlo
v budoucnu fungovat. Zároveň žádáme o nominace nových zájemců s chutí a časem pro RIS pracovat
neboť přichází čas náš výbor omladit.
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